
BELEIDSVERKLARING SHEQ 

 
 
 
 
 
 

 

SEPTEMBER 2017 
 
 
 

België 

 
RENEWI België is afvaldienstverlener, recycler en leverancier van hoogwaardige secundaire grondstoffen. 

We spelen een toonaangevende en verbindende rol in de keten van afval naar grondstof. In samenwerking 

met onze klanten, leveranciers en andere ketenpartners zijn we continu bezig met het bouwen van 

kringlopen en het creëren van ecologische en economische waarde uit afval. 

 

 

We geven invulling aan deze missie door:  
• onze klant centraal te stellen,   
• de materialenkringloop van afval naar grondstof te sluiten,   
• te investeren in onze mensen en hun kennis van logistieke 

oplossingen, recycling en materiaalstromen,  

• op een veilige, transparante en integere manier samen te 

werken.  

 
Centraal staat de visie om uit het afval van vandaag de 

grondstoffen te winnen voor de producten van morgen. 

De zorg voor veiligheid, milieu en kwaliteit maakt integraal deel uit 

van onze bedrijfsvoering. Het welzijn van onze medewerkers is 

een absolute prioriteit. 
 
 

 

Als organisatie staan we ervoor garant dat we elke 

dag opnieuw: 
 
• volledig in orde zijn met de milieu- en veiligheidswetgeving,  
 
• de afspraken met en kwaliteitseisen van onze stakeholders 

respecteren,  
 
• onze medewerkers informeren en motiveren zodat zij zich 

bewust zijn van ons SHEQ-beleid en hieraan actief meewerken,  
 
• alles in het werk stellen om persoonlijke letsels en schade 

te voorkomen door proactief te werken en te denken,  

 
 
• aangename, veilige en gezonde werkomstandigheden creëren, 

om zo het ziekteverzuim tot een minimum te beperken,  
 
• verantwoorde investering- en aankoopkeuzes maken door 

veiligheid- en milieucriteria voorop te stellen,  
 
• onze mensen al het nodige materiaal (machines, gereedschap-

pen, beschermingsmiddelen,…) ter beschikking stellen om hun 

werk naar behoren uit te voeren,  
 
• zorg dragen voor ons materiaal; door alle faciliteiten en rollend 

materieel gepast te gebruiken, te onderhouden en regelmatig te 

controleren,  
 
• zuinig omspringen met energie,  
 
• doelmatig toezicht houden op alle werkzaamheden van 

derden en eigen werknemers,  
 
• een open en constructieve relatie onderhouden met 

stakeholders, klanten en overheden,  
 
• het managementzorgsysteem verder uitbouwen en evalue-

ren om zo de veiligheid en de zorg voor milieu en kwaliteit te  
 

bevorderen en continu te verbeteren. 
 
Op die manier voeren wij een actief beleid dat garant staat voor 

veilig, milieubewust en kwaliteitsvol werken. 
 
De zorg voor veiligheid, milieu en kwaliteit zit verweven door-

heen onze hele organisatie. 
 
Er wordt dus een engagement verwacht van elke medewerker. 
 
 

 

Elke medewerker zorgt er op zijn/haar beurt 

voor dat: 
 
• hij/zij zich onthoudt van handelingen die (in)direct kunnen leiden 

tot schade of hinder aan het milieu,  
 
• hij/zij de instructies op het gebied van SHEQ volgt, en de 

beschikbaar gestelde voorzieningen en 

beschermingsmiddelen correct gebruikt,  
 
• hij/zij onmiddellijk melding maakt van gebreken, onveilige 

situaties en (bijna) ongevallen aan de directe leidinggevende 

waarbij directe feedback wordt gegeven aan de werknemer.  


